
Obec Hrnčiarske Zalužany, 98012 Hrnčiarske Zalužany 

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 

 
1) Termín zaslania Výzvy na predkladanie ponúk potenciálnym 
dodávateľom:  
28.02.2020 

 
2) Zoznam potenciálnych dodávateľov, ktorým bola zaslaná Výzva  
na predkladanie ponúk: 

Por. č. Obchodné meno, sídlo 

1. Ateliér 54 s.r.o,  Lipovník 262, 049 42 Lipovník 

2. Veríme v zábavu, Pod Brezinou 86, 911 01 Trenčín 

3. Peter Bajan, Rovienka 1284/4, 985 05 Kokava nad Rimavicou 

 
3) Termín predkladania ponúk:   
06.03.2020 

 
4) Zoznam uchádzačov a údaje zistené pri otváraní ponúk: 

Por. č. Obchodné meno, sídlo Návrh na plnenie kritérií 
bez DPH/s DPH 

1. Veríme v zábavu, Pod Brezinou 86, 911 01 
Trenčín 

7492,99 € bez DPH / 8991,59 € s DPH 

2. Ateliér 54 s.r.o,  Lipovník 262, 049 42 Lipovník 7686,36 € bez DPH / 9223,63 € s DPH 

3. Peter Bajan, Rovienka 1284/4, 985 05 Kokava 
nad Rimavicou 

7564,00 € bez DPH / 9076,80 € s DPH 

 
5) Vyhodnocovanie ponúk: 
Dňa 12.03.2020 pristúpil verejný obstarávateľ k vyhodnoteniu predložených ponúk. Ponuky boli 

vyhodnocované v súlade s požiadavkami uvedenými vo Výzve na predkladanie ponúk. Cenové ponuky 

do termínu stanoveného na predkladanie ponúk predložili 3 uchádzači.  2 cenové ponuky boli doručené 

mailom a 1 cenová ponuka bola doručená poštou. V tabuľke sú uvedené v poradí podľa termínu 

doručenia. Pri hodnotení cenových ponúk sa porovnávali jednotlivé ceny a splnenie požadovanej 

špecifikácie cenových ponúk. Taktiež sa porovnávali formálne náležitosti cenových ponúk. Na základe 

uvedených skutočností možno konštatovať, že cenová ponuka č.3 bola nekompletná nakoľko uchádzač 

nepredložil certifikáty k prvkom. Nebola však zo súťaže vylúčená nakoľko hlavným a jediným kritériom 

bola najnižšia cena a tú tento uchádzač nesplnil. Cenová ponuka  č. 1  vyhodnotená ako najnižšia za 

celý predmet zákazky pri splnení všetkých technických špecifikácii a formálnych náležitostí  podľa 

stanovených kritérií vyhodnotenia ponúk. Z uvedeného dôvodu hodnotiteľ cenových ponúk odporúča 

verejnému obstarávateľovi osloviť vybratého uchádzača a zaslať mu Výzvu na podpis zmluvy.  

6) Zoznam vylúčených uchádzačov a dôvod ich vylúčenia: 

Z účasti na verejnom obstarávaní nebol vylúčený žiaden z uchádzačov. 



Obec Hrnčiarske Zalužany, 98012 Hrnčiarske Zalužany 

 
 

7) Identifikácia úspešného uchádzača: 
Obchodné meno, sídlo Návrh na plnenie kritérií 

bez DPH/s DPH 

Veríme v zábavu, Pod Brezinou 86, 911 01 
Trenčín 

 7492,99 € bez DPH / 8991,59 € s DPH 

 

Odôvodnenie: 

Cenová ponuka úspešného uchádzača bola vyhodnotená ako ponuka s najnižšou cenou vrátane DPH 

pri zachovaní požiadaviek zverejnených vo výzve na predkladanie cenových ponúk. 

Vyhlasujem, že v súvislosti s týmto verejným obstarávaním spĺňam zákonné podmienky nestrannosti 

a dôvernosti. 

 

 
Zapísal: Bc. Janka Laššáková  
 
Dátum: 12.03.2020 
 
Podpis:  


